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Ηρώων Πολυτεχνείου 82, 
Πειραιάς 18536 
 210.41.81.664 

Αγίου Ελευθερίου 48, 
Καμίνια 18541 

 213.04.51.414. 
e-mail: 

info@polytopo.edu.gr 

  

ΤΜΗΜΑ : ___________ 

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________________________ 

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : ________________________________ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : ___________________________________________________________ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ______________________________________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ____ / ____ / ________ 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Ἀνὴρ πλούσιος Ἀθηναῖος μεθ' ἑτέρων τινῶν ἔπλει. Καὶ δὴ 
χειμῶνος σφοδροῦ γενομένου καὶ τῆς νηὸς περιτραπείσης οἱ μὲν 
λοιποὶ πάντες διενήχοντο, ὁ δὲ Ἀθηναῖος παρ' ἕκαστα τὴν Ἀθηνᾶν 
ἐπικαλούμενος μυρία ἐπηγγέλλετο, εἰ περισωθείη. Εἷς δέ τις τῶν 
συννεναυαγηκότων παρανηχόμενος ἔφη πρὸς αὐτόν· σὺν Ἀθηνᾷ 
καὶ χεῖρα κίνει. 

Μύθος του Αισώπου 

 
ΘΕΜΑΤΑ  

1α. Πώς αντέδρασε ο πλούσιος Αθηναίος μετά το ναυάγιο και 
πώς οι υπόλοιποι ναυαγοί; Ποιες διαφορετικές αντιλήψεις 
προβάλλονται; (4 μονάδες) 

1β. Βασιζόμενοι στο κείμενο ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της 
φράσης «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει.». (4 μονάδες) 

2.α. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου είναι απλές και 
ποιες σύνθετες; Να χρησιμοποιήσετε τις απλές για να γράψετε 
μία δική σας σύνθετη. (4 μονάδες).  

- ἔπλει 
- περιτραπείσης  
- ἐπικαλούμενος 
- χεῖρα 
 
2β. Να γραφούν τα επίθετα «πλούσιος», «σφοδροῦ» και «λοιποί» 

στα τρία γένη στην ονομαστική ενικού (π.χ. ὁ καλός, ἡ καλή, 
τό καλόν). (3 μονάδες)  
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2γ. Να συμπληρώσετε τον πίνακα (3 μονάδες):  
 

ΕΝ κωλύω ἐλπίζω βλάπτω 
ΠΑΡΑΤ    
ΜΕΛ    
ΑΟΡ    
ΠΑΡΑΚ    
ΥΠΕΡ    

 
2δ. Να αντιστοιχίσετε τους υπογραμμισμένους όρους με τους 

σωστούς συντακτικούς χαρακτηρισμούς και  να μεταφέρετε τις 
απαντήσεις στο τετράδιό σας (2 μονάδες).  

 
Α) Ἀνὴρ πλούσιος Ἀθηναῖος 
μεθ' ἑτέρων τινῶν ἔπλει.  
 

1) Επιθετικός 
προσδιορισμός 
 

Β) χειμῶνος σφοδροῦ 
γενομένου 
 

2) Αντικείμενο του ρήματος 

Γ) χεῖρα κίνει 
 

3) Υποκείμενο του ρήματος  

Δ) Εἷς δέ τις … ἔφη πρὸς 
αὐτόν 

4) Ρήμα   

 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΤΜΗΜΑ : ___________ 

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________________________ 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΡΑΨΩΔΙΑ Α, 356‐400 

365 από το υπερώο ψηλά συνάκουσε το θείο τραγούδι, και την άγγιξε, 

του Ικαρίου η κόρη, η Πηνελόπη, σκεφτική και φρόνιμη∙ 

από τον θάλαμό της κατεβαίνει την ψηλή του σκάλα∙ 

δεν ήταν μόνη, τη συνόδευαν οι δυο της βάγιες. 

Kι όταν κοντά με τους μνηστήρες βρέθηκε, η θεία γυναίκα, 

370 στήθηκε στην κολόνα εκείνη που κρατεί στερεή τη στέγη, 

τη λαμπερή μαντίλα της τραβώντας γύρω στα μάγουλά της. 

Κι ενώ πιστές οι ακόλουθες, δεξιά κι αριστερά, της παραστέκουν, 

εκείνη δακρυσμένη μίλησε στον θεϊκό αοιδό: 

«Φήμιε, το ξέρεις πως μπορείς να θέλγεις τους θνητούς 

375 και μ' άλλα κατορθώματα μεγάλα, ανθρώπων και θεών, 

των αοιδών τα γνώριμα τραγούδια∙  

ετούτο μόνο το τραγούδι μην το συνεχίσεις, 

θλιβερό κι αβάστακτο∙ σπαράζει την καρδιά μου 

(…)  

Tης αντιμίλησε όμως ο γνωστικός Tηλέμαχος: 

385 «Mητέρα μου, πώς θέλεις ν' αρνηθείς στον τιμημένο μας αοιδό 

χαρά να δίνει μ' ό,τι βάζει ο νους του; Φταίχτες δεν είναι 
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οι αοιδοί∙ ο Δίας ίσως είναι ο αίτιος, που δίνει στους φιλόπονους 

ανθρώπους ό,τι θελήσει εκείνος στον καθένα. 

(…) 

397 Aλλά καλύτερα να πας στην κάμαρή σου, με τα δικά σου έργα 
απασχολήσου, 

τον αργαλειό, τη ρόκα∙ δίνε στις παρακόρες εντολές, για να δουλεύουν 

με φροντίδα. O λόγος είναι μέλημα του αντρός, του καθενός,   

και περισσότερο δικό μου∙ σ' αυτό το σπίτι είμαι εγώ ο κυβερνήτης.» 

 
ΘΕΜΑ 1Ο  
Α. Να περιγράψετε σε μια παράγραφο την είσοδο της Πηνελόπης: ποια 
στοιχεία  δηλώνουν  τη  σεμνότητα  και  τη  μεγαλοπρέπειά  της  (στ.365‐
373). (μονάδες: 4) 
 
Β.  Στην  Α΄  στήλη  αναφέρονται  ορισμένα  πολιτισμικά  και  ιδεολογικά 
στοιχεία της εποχής. Για όσο απαντούν στο παραπάνω  απόσπασμα   να 
γράψετε στη Β΄ στήλη έναν στίχο ως παράδειγμα. Για όσα δεν υπάρχουν 
στο απόσπασμα να σημειώσετε στη Β΄ στήλη μια παύλα (‐). 

 

                           Α΄ στήλη                           Β΄ στήλη 

1. ο ρόλος του άντρα   

2. οι ευγενείς   

3. το ανταλλακτικό εμπόριο

4. το ανάκτορο‐μέρη του ανακτόρου  

5. η οικοτεχνία   

6.υπηρετικό προσωπικό   

7. η φιλοξενία   

8.οι αοιδοί   

(μονάδες: 4) 

 
ΘΕΜΑ 2Ο  
Α. Να χωρίσετε τον λόγο του Τηλέμαχου σε δύο ενότητες και να δώσετε 
έναν πλαγιότιτλο για την κάθε ενότητα. (μονάδες: 3) 
 
Β. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο απόσπασμα τριτοπρόσωπη 
αφήγηση  και  διάλογο.  Να  γράψετε  για  κάθε  έναν  εκφραστικό  τρόπο 
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έναν στίχο ως παράδειγμα και στη συνέχεια να εξηγήσετε τι πετυχαίνει 
ο Όμηρος με τον συνδυασμό των δύο αυτών τρόπων. (μονάδες: 3) 
 
ΘΕΜΑ 3Ο  
Α.  Μετά  τη  συνάντηση  του  Τηλέμαχου  με  την  Αθηνά  –  Μέντη, 
ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του γιου του Οδυσσέα. Να εντοπίσετε ένα 
σημείο  στο  κείμενο  που  επιβεβαιώνεται  αυτό  και  να  το  σχολιάσετε 
σύντομα. (μονάδες: 3) 

Β.  Ποια  είναι  η  θέση  και  οι  ασχολίες  των  γυναικών  όπως 
προσδιορίζονται μέσα στο κείμενο; (μονάδες: 3)  

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 

 
 


